Οικονομία. Ο νομός Ημαθίας είναι από τις πιο ανεπτυγμένες οικονομικά περιοχές της
χώρας. Η οικονομία του βασίζεται κυρίως στη γεωργία, στην οποία απασχολείται
περίπου το 70% του εργατικού του δυναμικού και χάρη στο εξαιρετικά υψηλό ποσοστό
των αρδευόμενων εκτάσεων και την ανάπτυξη –κατά τα τελευταία χρόνια– της
δενδροκομίας, το εισόδημα του αγροτικού τομέα είναι αρκετά ικανοποιητικό. Από τις
υψηλότερες της χώρας είναι η αναλογία γεωργικών ελκυστήρων και συγκροτημάτων
τεχνητής βροχής. Με την αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων οι καλλιέργειες
αναδιαρθρώνονται: έτσι, αντικαθιστούν τα δημητριακά με δέντρα, τεύτλα, βαμβάκι
κλπ., ενώ αναπτύσσεται παράλληλα η κτηνοτροφία βελτιωμένων μεγάλων ζώων. Ο
νομός Ημαθίας καλύπτει το 50% της παραγωγής ροδάκινων της χώρας και το ένα τρίτο
της παραγωγής μήλων.
Αξιόλογη είναι και η βιομηχανία της περιοχής, η οποία, εκτός από τα
κλωστοϋφαντουργικά εργοστάσια της Νάουσας, περιλαμβάνει το ένα από τα τρία
εργοστάσια ζάχαρης της χώρας (στο Πλατύ), εργοστάσιο μειγμάτων ζωοτροφών,
εργοστάσια επεξεργασίας και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων κλπ. Το ένα δέκατο
του εργατικού δυναμικού απασχολείται στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία, γι’ αυτό και o
νομός συγκαταλέγεται μεταξύ των έξι ή επτά περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικά
νομών της Ελλάδας· σε κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για βιομηχανική χρήση
υπερβαίνει τους άλλους νομούς της Μακεδονίας, εκτός από τους νομούς της
Θεσσαλονίκης, της Κοζάνης (Πτολεμαΐδα) και της Καβάλας.
Χάρη στη διάρθρωση της οικονομίας του, στο υψηλό και γρήγορα αυξανόμενο
εισόδημά του και στη συγκέντρωση περίπου του μισού πληθυσμού του σε αστικά και
ημιαστικά κέντρα, ο νομός Ημαθίας εμφανίζει κατά τα τελευταία έτη σημαντική αύξηση
του πληθυσμού του (3% μεταξύ των ετών 19912001).
Ο νομός Ημαθίας είναι, μετά τον νομό Θεσσαλονίκης, ο πιο πυκνοκατοικημένος
νομός της Μακεδονίας με πυκνότητα πληθυσμού 85 κατοίκους ανά τ. χλμ. (2001).
Ανάλογη ανάπτυξη και αύξηση του πληθυσμού παρουσιάζουν και τα οικιστικά του
κέντρα. Η Βέροια και η Νάουσα, οι δύο βασικές του πόλεις, όπως και η Αλεξάνδρεια
(Γιδάς) εξελίσσονται ταχύτατα.

